
         

 

КАРАР 

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы  

 

 

Азнакай шәһәре № 321-43 «03»  февраль 2020 ел 

 

 

Азнакай район Советының 2015 елның 10 апрелендәге 

293-42 нче номерлы «Азнакай муниципаль районында 

вакантлы идарәче вазыйфаларны һәм муниципаль 

хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервын 

формалаштыру комиссиясе турында "гы карары белән 

расланган "Азнакай муниципаль районында вакантлы 

идарәче вазыйфаларны һәм муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервын 

формалаштыру комиссиясе составына үзгәрешләр 

кертү турында (2015 елның 07 декабрендәге 25-3 нче 

номерлы карар редакциясендә) 

 

 

Кадрлар үзгәрешенә бәйле рәвештә  

Татарстан Республикасы Азнакай район Советы карар итте: 

Азнакай район Советының 2015 елның 10 апрелендәге 293-42 нче номерлы 

«Азнакай муниципаль районында вакантлы идарәче вазыйфаларны һәм 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервын формалаштыру 

комиссиясе турында"гы карары белән расланган  "Азнакай муниципаль 

районында вакантлы идарәче вазыйфаларны һәм муниципаль хезмәт 

вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервын формалаштыру комиссиясе 

составына үзгәрешләр кертү турында (2015 елның 07 декабрендәге 25-3 нче 

номерлы карар редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:  

1.1. Комиссия составыннан чыгарырга: Р.К.Хасановны; 

1.2. Комиссия составына кертергә: 

- Әмирова Эльвира Илмировнаны -Азнакай муниципаль районы һөнәр 

берлекләре оешмаларының координация советы рәисе, Азнакай муниципаль 

районында Россия Федерациясе АПК хезмәткәрләре һөнәр берлегенең Татарстан 

республика оешмасы рәисен, аны комиссия әгъзасы итеп раслап, килешү буенча. 

1.3. Комиссия әгъзасы  Л. М. Әхмәдишина вазыйфасын түбәндәге 

редакциядә бәян итәргә: 



«җитәкче урынбасары - "Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының мәгариф идарәсе" МКУ мәгълүмати - методик бүлеге начальнигы, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Иҗтимагый советы рәисе, 

килешү буенча.». 

1.4. Комиссия әгъзасы Хуҗина Р. М.  вазыйфасын түбәндәге редакциядә 

бәян итәргә: 

- Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Шәһәр Советы 

депутаты, «Азнакай РҮХ» ДАССОның халыкка медицина хезмәте күрсәтү буенча 

баш табиб урынбасары, килештерү буенча. 

2. Әлеге карарны Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында 

интернет-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге веб-адрес буенча 

урнаштырырга: http//aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тоту Азнакай район Советының 

законлылык, хокук тәртибе, депутат этикасы һәм җирле үзидарә мәсьәләләре 

буенча даими комиссиясенә йөкләнә. 

 

 

Рәис                                                                                        М. З. Шәйдуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Татарстан Республикасы Азнакай район 

Советы карарына 1 нче кушымта 

"03" февраль 2020 ел, № 321-43 

 

 

Азнакай муниципаль районында вакантлы идарә вазыйфаларын һәм 

муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләү өчен кадрлар резервын формалаштыру 

комиссиясе составы 

 

 

 

Комиссия рәисе: 

Шәйдуллин М. З. Азнакай муниципаль районы башлыгы 

Комиссия рәисе урынбасары: 

А.Ф. Хәлиуллин  Азнакай район Советы Аппараты җитәкчесе 

Комиссиянең җаваплы секретаре: 

Мөстәкыймова Р.Җ.      Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитетының оештыру-кадрлар белән тәэмин итү 

бүлеге башлыгы)    

Комиссия әгъзалары: 

Шәмсетдинов А. Х. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесе (килешү буенча) 

З.С. Габитова Баулы муниципаль районы Башкарма комитетының 

юридик бүлеге начальнигы (килешү буенча);                                                           

Әмирова Э. И. килешү буенча,  комиссия әгъзасы итеп раслап, 

Азнакай муниципаль районы һөнәр берлекләре 

оешмаларының координация советы рәисе, Россия 

Федерациясе АПК хезмәткәрләре һөнәр берлегенең 

Татарстан республика оешмасы рәисе. 

Л.М.Әхмәдишина «җитәкче урынбасары - "Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе" 

МКУ мәгълүмати - методик бүлеге начальнигы, 

Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Иҗтимагый советы рәисе, килешү буенча.». 

Хуҗин Р. М. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль 

районы Азнакай шәһәре Советы депутаты, «Азнакай 

РҮХ» ДАССОның халыкка медицина хезмәте 

күрсәтү буенча баш табиб урынбасары (килештерү 

буенча) 

Л.Р.Гафиева "Азнакай шәһәре халыкны эш белән тәэмин итү 

үзәге" ДКУ директоры (килешү буенча) 

 


